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  ملخص

لمفهوم عل هذا االجدل، عدم فهم المجتمع يج ثيرال يزال ي في إندونيسيا الوقفية األراضي استبدال
. قضية  لوقتمحل الدراسة التي بجب التحقيق لحل مشاكل الوقف المنتشرة في إندونيسيا في هذا ا

 مدوهذا بسبب ع استبدال أموال الوقف أو تغيير ملكية أموال الوقف غالبا ما تحدث في إندونيسيا ،
  الفعالية في إدارة أموال الوقف .

وقف رقم ن الالكتابة تبحث حول مفهوم وتطبيق االستبدال الذا قد طبق في إندونيسيا و قانو هذه

بدال حرف ف . يذكر في هذا القانون أنه يستثنى من االست 40عن الوقف فصل  2004عام  41
ة م الشرعيحكاإذا استخدمت أموال الوقف لمصلحة العامة استنادا إلى أحكام قانونية ال تعارض األ

.  

The practice of Istibdal on waqf lands in Indonesia still arouses some 
controversies. It is happened because our society has a non-expert and a weak 
understanding on this concept, so it should be verified first before being used in 
solving the problems of waqf which is often coming up in Indonesia. The case on 
waqf asset exchanges or  on the status changes which is known as istibdal in the fiqh 
term have been happened very often because of the non effective management in 
handling the ownership problems on waqf assets.  

This essay is trying to provide some instruments such as the concepts and the 
practices of istibdal which has been applicated in Indonesia. The regulations of waqf 
in the law of waqf or UU Waqf no. 41/2004 about waqf, at the precise article 40 letter 
f, said that the exchange concept is exempted if the waqf assets, which has been 
donated, is used for public interests, based on the valid law terms and not contravene 
to the syaria. 

The Key Words : 

The practice of istibdal, asset exchanges, the procedure of changing waqf land 
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A.   Pendahuluan  

          Kata “Wakaf” atau “Waqf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata 

“Waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap 

berdiri”. Kata “Waqafa-Yaqifu-Waqfan” sama artinya dengan “Habasa-Yahbisu-
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Tahbisan”, kata al-Waqf-al-Tahbis-al-Tasbil mempunyai makna yang sama.1 Kata al-

Waqf dalam bahasa Arab mengandung pengertian “Menahan harta untuk diwakafkan 

dan tidak dipindahmilikkan”, dan itu menjadi prinsip dalam wakaf sebagaimana 

dinyatakan oleh Nabi Muhammad saw dalam sabdanya ketika memberikan arahan 

kepada Umar bin Khatab ra, yang ingin menyerahkan sebidang tanah miliknya yang 

paling dikagumi di Khaibar untuk kepentingan sabilillah, beliau bersabda “Habbis 

ashlaha, wasabbil tsamarataha” (Tahanlah barang pokoknya dan sedekahkan 

hasilnya).2  “Wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khatab tersebut diikuti oleh Abu 

Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”. Selanjutnya 

disusul oleh sahabat Nabi SAW lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan 

sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang 

datang ke Makkah. Usman menyedekahkan hartanya di Khaebar, Ali bin Abi Thalib 

mewakafkan tanahnya yang subur, Mu’az bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang 

popular dengan sebutan “Dar al-Anshar”. Kemudian disusul oleh Anas bin Malik, 

Abdullah bin Umar, Zubaer bin Awwam dan ‘Aisyah Istri Rasulullah SAW.”3 Dari 

pernyataan Nabi Muhammad saw tersebut (Ihbis ashlaha wa sabbil tsamaraataha) 

mengandung dua prinsip yaitu prinsip keabadian dan prinsip kemanfaatan dari harta 

benda yang diwakafkan itu. Kemudian pengertian Wakaf menurut Undang-undang 

Wakaf dan telah menjadi hukum positip “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk 

memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk 

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut 

syariah”.4 Harta benda wakaf berupa tanah di Indonesia terbilang banyak. 

Berdasarkan data yang ada di Kementerian Agama Republik Indonesia jumlah tanah 

wakaf sebanyak 414.848 lokasi dengan luas 2.171.041.349 m2 dari jumlah tersebut 

yang sudah bersertipikat wakaf sebanyak 279.432 lokasi dan belun sertipikat 

sebanyak 135.416 lokasi.5 Di samping itu masih banyak tanah-tanah wakaf yang 

belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan. 

                                                           
1 Muhammad al-Khatib, al-Iqna’ (Bairut: Darul Ma’rifah), hal.26 dan Dr. Wahbah Zuhaili, al-

Fiqhu al- Islami wa ‘Adillatuhu, Damaskus, Dar al-Fikr, Cet III 1409/1989 Jilid 3 hal.152.  
2  Hadis diriwayatkan Al-Bukhori dan Muslim, dari sumber sanad Abdullah bin Umar. 
3  Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, hal.66, Ditjen Bimas Islam,Departemen Agama, 2008.  
4 Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Ditjen Bimas Islam, 

Kementerian Agama, 2009. 
 5 Data tanah wakaf seluruh Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Ditjen Bimas Islam 
Kementerian Agama, 2010. 
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Harta benda wakaf  berupa tanah yang jumlahnya sangat  banyak itu 

merupakan asset umat Islam  namun potensi itu belum dimanfaatkan secara optimal. 

Pemanfaatan tanah wakaf selama ini penggunaannya masih sangat terbatas seperti 

untuk masjid, komplek kuburan, madrasah, pesantren, dan panti asuhan yang bersifat 

konsumtip. Di samping itu pula masih terbatasnya pemahaman masyarakat dalam 

pemanfaatan tanah wakaf sehingga mereka beranggapan bahwa tanah wakaf hanya 

boleh digunakan untuk tujuan ibadah yang bersifat sosial saja.  Padahal di atas lahan 

tanah wakaf dapat digunakan untuk membangun perkantoran, pertokoan, swalayan, 

hotel, rumah sakit, apartemen, tempat wisata, dan/atau usaha lain yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.6 Bila 

penggunaan tanah wakaf dilakukan secara produktif semacam itu maka pengelolaan 

dan pengembangan wakaf menjadi berkembang dan produktifitasnya bertambah  

sehingga hasilnya dapat optimal dan manfaatnya dapat digunakan secara maksimal. 

Faktor lain yang menyebabkan tanah wakaf pengelolaannya itu tidak produktif 

adalah lokasi atau letaknya yang tidak semua strategis, dan atau kondisi tanah untuk 

pertanian yang tidak subur sehingga sangat sulit untuk diproduktifkan. Oleh karena itu 

jalan keluar kemungkinannya yang dapat dilakukan oleh Nazhir adalah dengan cara 

penukaran harta benda wakaf tersebut atau istibdal menurut fiqh agar menjadi 

produktif dan ditempuh sesuai peraturan perundang-undangan.   

 

B. Prosedur Dan Tata Cara  Istibdal Tanah Wakaf  

Penukaran harta benda wakaf atau perubahan status harta benda wakaf dalam 

bentuk penukaran atau dalam istilah fiqh disebut “Istibdal” sering terjadi di Indonesia. 

Negara berkewajiban untuk melindungi harta benda wakaf yang merupakan asset 

pilantropi kekayaan umat Islam. Perlindungan Negara terhadap harta benda wakaf 

diwujudkan dalam bentuk Undang-undang Wakaf yang menyatakan bahwa “Harta 

benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, 

dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkkan dalam bentuk pengalihan hak 

lainnya”.7 Namun Pasal 41 ayat (1) menyatakan bahwa “Ketentuan sebagaimana 

                                                           
6 Penjelasan Pasal 45 ayat (1) PP No. 42 Th. 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Th. 2004 

tentang Wakaf. 
7 Pasal 40 UU No. 41 Th. 2004 tentang Wakaf, Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama 

2009. 
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dimaksud dalam Pasal 40 huruf f (ditukar) dikecualikan apabila harta benda wakaf 

yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana 

umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah”.8 

Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

menetapkan “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 

dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Agama atas persetujuan 

Badan Wakaf Indonesia”. Berikutnya dalam ayat (3) menyatakan “Harta benda wakaf 

yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar 

sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula”. Selanjutnya Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 

Tahun 2004 tentang Wakaf menentukan sebagai berikut: 

(1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaraan dilarang 

kecuali dengan izin  tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan 

Badan Wakaf Indonesia 

(2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya 

dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut: 

a. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan 

umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) 

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah; 

b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar 

wakaf; atau  

c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan 

mendesak.  

(3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin 

pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika: 

a. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah 

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan 

                                                           
8  Pasal 41ayat (1) UU No. 41 Th.2004 tentang Wakaf. 
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b. Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama 

dengan harta benda wakaf semula. 

(4) Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) hurf b ditetapkan oleh Bupati/ Walikota berdasarkan rekomendasi tim 

penilai yang anggotanya terdiri dari unsur: 

a. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; 

b. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; 

c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten/Kota; 

d. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan  

e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan 

Selanjutnya Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

menetapkan bahwa Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b dihitung sebagai berikut: 

a. Harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-

kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan  

b. Harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk 

dikembangkan. 

 Prosedur dan tata cara penukaran harta benda wakaf, Pasal 51 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan, Penukaran 

terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai 

berikut: 

a. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui 

Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan-

alasan perubahan status/tukar menukar tersebut; 

b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor 

Departemen Agama Kabupaten/Kota; 

c. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima 

permohonan tersebut membentuk tim dengan susunnan dan maksud seperti 

dalam Pasal 49 ayat (4), dan selanjutnya bupati/walikota setempat 

membuat Surat Keputusan; 
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d. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan 

permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada 

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi dan selanjutnya 

mneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan  

e. Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti 

dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke kantor 

pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut. 

 Berikut ini urutan prosedur pengajuan permohonan izin tukar menukar 

harta benda wakaf yang diatur dalam Pedoman permohonnnan izin tukar 

menukar harta benda wakaf sebagai berikut: 9 

1. Surat permohonan Nazhir perihal pengajuan izin tukar menukar harta 

benda wakaf ditujukan kepada Menteri Agama RI melalui Kepala Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kecamatan dengan menjelaskan alasan tukar 

menukar harta benda wakaf dengan melampirkan: 

a. Sertifikat dan/atau Akta Ikrar Wakaf harta benda wakaf yang akan 

ditukar; 

b. Sertifikat atau bukti kepemilikan sah harta benda penukar sesuai 

dengan Peraturaan Perundang-undangan; 

c. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) harta benda wakaf dan harta benda 

penukar; 

d. Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dari pemerintah daerah 

setempat; 

e. Surat persetujuan Nazhir terhadap tukar menukar harta benda wakaf 

yang ditantatangani oleh seluruh anggota Nazhir dan dua orang saksi 

perwakilan masyarakat setempat dengan membubuhkan materai 

Rp.6.000,-; 

f. Surat Pernyataan bermaterai dari pihak calon penukar yang 

menyatakan bahwa harta benda penukar tidak dalam sengketa yang 

disahkan oleh Lurah/ Kepala Desa setempat dan diketahui oleh 

Camat. 

2. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan meneruskan 

permohonan izin tukar menukar harta benda wakaf kepada Kepala Kantor 

                                                           

 9Pedoman Permohonan Izin Tukar Menukar Harta Benda Wakaf, Direktorat Pemberdayaan 
Wakaf, Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama, 2010. 
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Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dengan terlebih dahulu meneliti 

dan memverifikasi kebenaran keasliian/ keabsahan dokumen yang 

diajukan oleh Nazhir; 

3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota menerima berkas 

permohonan izin tukar menukar harta benda wakaf dari Kepala KUA 

sebagai dasar untuk mengusulkan Tim Penilai Keseimbangan Tukar 

Menukar Harta Benda Wakaf kepada Bupati/ Walokota. Tim tersebut 

terdiri dari unsur: 

a. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; 

b. Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota; 

c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten/ Kota; 

d. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota; dan 

e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan. 

4. Tim penilai tersebut melaporkan hasil kerjanya dalam bentuk berita acara 

yang berisi perbandingan nilai harga antara harta benda wakaf dengan 

nilai calon penukar harta benda wakaf dalam bentuk jumlah nilai rupiah 

dan aspek nilai lainnya yang menguntungkan wakaf kepada Bupati/ 

Walikota untuk ditetapkan dan disampaikan kepada Kepala Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten/ Kota. Selanjutnya semua dokumen 

tersebut diteruskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ 

Kota kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. 

5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyampaikan 

berkas permohonan tukar menukar harta benda wakaf kepada Menteri 

Agama melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam; 

6. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melalui Direktorat 

Pemberdayaan Wakaf menelaah berkas pengajuan izin tukar menukar 

harta benda wakaf dan memverifikasi kebenaran persyaratan formal 

maupun persyaratan materiil dari benda wakaf dan penukarnya. Apabila 

dianggap perlu dilakukan peninjauan langsung ke lokasi oleh pejabat 

Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 

7. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam meneruskan berkas 

permohonan tukar menukar harta benda wakaf yang telah diverifikasi 

kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk mendapat pertimbangan; 
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8. Badan Wakaf Indonesia memberikan pertimbangannya dan 

menyampaikan berkas permohonan izin tukar menukar harta benda wakaf 

kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam; 

9. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyampaikan berkas 

permohonan izin tukar menukar harta benda wakaf kepada Menteri 

Agama R.I. setelah terpenuhi seluruh persyaratan formal dan materiil 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

mendapat pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia; 

10. Menteri Agama Republik Indonesia memberikan atau tidak memberikan 

izin secara tertulis kepada Nazhir yang bersangkutan.  

 

C. Peraktik Istibdal Tanah Wakaf di Indonesia 

1. Tanah Wakaf dan Penukarnya. 

Tukar menukar tanah wakaf atau dalam istilah fiqh disebut istibdal sering 

terjadi di Indonesia dan dilakukan oleh Nazhir karena tuntutan dalam rangka 

memanfaatkan tanah wakat agar menjadi produktif, atau kebutuhan keagamaan 

karena memerlukan perluasan pembangunan masjid. Di samping itu tukar 

menukar tanah wakaf terjadi juga akibat adanya pengembangan untuk 

kemaslahatan umum berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dari 

Pemerintah Daerah atau menjadi kawasan tertentu yang akan digunakan oleh 

pengembang dan telah memperoleh Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah 

(SIPPT) dari Gubernur atau Bupati/Walikota. Penukarnya dari tanah wakaf yang 

ditukar harus dalam bentuk tanah kembali sebagaimana diatur dalam PP. No. 42 

Tahun 2006 Pasal 49 ayat (3) menetapkan: “Selain dari pertimbangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya 

dapat diberikan jika:10 

a. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah 

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan 

b. Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama 

dengan harta benda wakaf semula. 

Dalam peraktik di lapangan terjadi tukar menukar tanah wakaf dalam 

bentuk tanah ditukar dengan tanah, tanah dan bangunan di atas tanah 

                                                           

 10  Pasal 49 ayat (3) PP. No.42 Th. 2006. 
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wakaf ditukar dengan tanah beserta bangunan, dan tanah wakaf ditukar  

dalam bentuk uang seharga nilai tanah wakaf. Contoh ke tiga kasus 

tersebut sebagai berikut: 

1) Tukar menukar tanah wakaf di Desa Celukanbawang Kecamatan 

Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali dalam bentuk tanah 

dengan tanah seluas 3.720 M2 yang terdiri dari: 

a) Tanah wakaf seluas 1.720 M2 berupa tanah kuburan muslim 

Berombong, Sertifikat Wakaf Nomor 229 tanggal 17 

September  1987, Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 

W3/ 08/ 5/ 1987 tanggal 2 Maret 1987, terletak di Desa 

Celukanbawang, Kec. Gerokgak, Kab.Buleleng, Prov. Bali; 

dan 

b) Tanah Wakaf seluas 2.000 M2, berupa tanah perkebunan, 

Sertifikat Wakaf No. 480 tanggal 21 Maret 1994, terletak di 

Desa Celukanbawang, Kec,Gerokgak, Kab. Buleleng, Prov. 

Bali. 

Penukarnya adalah dalam bentuk tanah juga seluas 10.000 M2, berupa 

tanah perkebunan produktif, Sertifikat Hak Milik Nomor 623 tanggal 

29 Oktober 2007 atas nama Achmad Ghozali (selaku kuasa PT. 

General Energy Bali), bertindak dan untuk atas nama PT. General 

Energy Bali dengan Surat Kuasa tanggal 23 Agustus 2008 yang 

ditandatangani dan disahkan oleh Camat Gerokgak, terletak di Desa 

Celukanbawang, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng, Prov. Bali.11 

2). Tukar menukar tanah wakaf di Jalan Karet Pedurenan Masjid III 

Rt. 003/ 04 Kelurahan  Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota 

Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta dalam bentuk Tanah Wakaf 

seluas 2.168 M2 Sertifikat Wakaf No. 3 Tahun 1996 Akta 

Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. 71/ BA.03.2/ I/1992 tanggal 8 

Januari 1992, yang diatasnya berdiri gedung kantor Yayasan 

Daarul Ulum Al-Islamiyah, gedung sekolah, rumah tinggal beserta 

                                                           

 11  Keputusan Menteri Agama No. 8 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Perubahan Status/ 
Tukar Menukar Tanah Wakaf Terletak di Desa Celukanbawang, Kec.Gerokgak, Kab. Buleleng, Prov. 
Bali dengan Tanah Penukar yang terletak di Desa Celukanbawang, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng, 
Prov. Bali. 
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sarana pelengkapnya, total harta benda wakaf senilai Rp. 

17.946.000.000,- 

Penukarnya adalah tanah seluas 2.275 M2 Sertifikat Hak Guna 

Bangunan (SHGB) No. 567 Tahun 2009 atas nama Perseroan 

Terbatas PT. Arah Sejahtera Abadi, terletak di Jalan Karet 

Pedurenan Raya Rt.004 Rw. 07 Kelurahan Karet Kuningan, Kec. 

Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, yang diatasnya 

telah dibangun dan diadakan oleh PT. Arah Sejahtera Abadi 

berupa gedung sekolah berlantai 4, gedung majelis taklim/ ruang 

serba guna, beserta sarana pelengkapnya dan inventaris sekolah 

dan mekanikal elektrikal, total harta benda penukar senilai Rp. 

21.180.000.000,-12 

3). Tukar menukar tanah wakaf seluas 12.240 M2 terletak di Jalan 

Untung Suropati Manyaran Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah 

untuk menjadi Jalan raya tembus dari jalan Soekarno-Hatta 

menuju ke Masjid Agung Semarang, Jawa tengah. 

Penukarnya berupa uang dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 

Tengah senilai Rp. 6.122.500.000,- untuk dibangunkan Gedung 

Ma’had Aly.13 

 

2. Waktu Yang Diperlukan Untuk Istibdal Tanah Wakaf 

 Proses tukar menukar atau Istibdal tanah wakaf di daerah dimulai dari 

permohonan Nazhir kepada Menteri Agama melalui Kepala Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan hingga dikeluarkannya surat Kepala Kantor 

Kementerian Agama Provinsi sebagai rekomendasi dari Ka.Kanwil 

Kemenag Provinsi, yang selanjutnya bersama dokumen lainnya 

                                                           

 12  Keputusan Menteri Agama RI No. 5 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Perubahan 
Status/tukar Menukar Tanah Wakaf Terletak Di jalan Pedurenan Masjid III Rt.003/04 Kelurahan Karet 
Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Dengan Tanah Penukar 
Yang Terletak Di Jalan Karet Pedurenan Raya Rt.004/07 Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan 
Setiabudi, kota Jakarta Selatan, Provinsi Jakarta. 
 13  Keputusan Menteri Agama RI No. 114 tahun 2008 tentang izin perubahan status tanah 
wakaf terletak dikelurahan Sambirejo, Kec.Gayamsari. kota Semarang propinsi Jawa Tengah. Jl. Akses 
masuk dari Jl. Arteri Soekarno – hatta menuju Masjid Agung  Jawa Tengah, menjadi  Jalan Raya 
tembus dari Jalan Soekarno – Hatta menuju Masjid Agung Jawa Tengah dengan penggantian berupa 
sejumlah uang  untuk pembangunan gedung Ma’had Aly 
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disampaikan kepada Menteri Agama. Lamanya waktu yang dibutuhkan 

dalam dua contoh kasus Istibdal sebagai berikut:  

a. Untuk contoh kasus Istibdal tanah wakaf di Bali adalah dimulai dengan 

Surat permohonan Nazhir tertanggal 15 Agustus 2008 perihal 

permohonan Ruislah Tanah Wakaf sampai dengan dikeluarkannya 

surat Rekomendasi  oleh Ka.Kanwil Kemenag Prop. Bali pada tanggal 

11 Juni 2009, yaitu berdasarkan surat Ka.Kanwil Departemen Agama 

Nomor Kw. 18.2/3.BA.03.2/ 2888, tertanggaal 11 Juni 2009. Waktu 

yang diperlukan selama 11 bulan. 

b. Untuk contoh kasus Istibdal tanah wakaf di Kota Jakarta Selatan 

Provinsi DKI Jakarta, juga dimulai dengan Surat permohonan Nazhir 

Nomor 149/ YDU/ VI/ 2008 tanggal 16 Juni 2008, tentang Persetujuan 

tukar menukar tanah wakaf sampai dengan keluarnya surat 

Rekomendasi Ka.Kanwil Kemenag Prov.DKI Jakarta Nomor 

KW.09.3/4/ BA.03.2/ 968/ 2009 tanggal 16 Februari 2009. Waktu yang 

diperlukan selama 8 bulan.   

 Semua yang digambarkan di atas merupakan proses birokrasi yang harus 

ditempuh dan lamanya waktu yang dibutuhkan di daerah. Selanjutnya masih ada lagi 

birokrasi tukar menukar tanah wakaf di Kantor Kementerian Agama Pusat mulai dari 

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk melakukan pemeriksaan dan 

meneliti seluruh dokumen tukar menukar tanah wakaf yang diajukan oleh Nazhir. 

Setelah permohonan tukar menukar atau istibdal tanah wakaf itu memenuhi 

persyaratan baik persyaratan formal maupun persyaratan materiil, maka dokumen 

permohonan istibdal tersebut sebelum disampaikan kepada Menteri Agama terlebih 

dahulu Direktur Jenderal Bimas Islam atas nama Menteri Agama menyampaikannya 

kepada Ketua Badan Wakaf Indonesiia untuk mendapatkan pertimbangan dari BWI. 

Setelah mendapat pertimbangan BWI, Direktur Jenderal Bimas Islam menyampaikan 

permohonan tukar menukar/istibdal tanah wakaf tersebut kepada Menteri Agama 

untuk mendapat izin tertulis dari Menteri Agama karena  Menteri Agama yang 

mempunyai kewenangan untuk memberikan izin istibdal tanah wakaf berdasarkan 

Undang-Undang Wakaf. 
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 Birokrasi tukar menukar tanah wakaf di Kementerian Agama Pusat pun sangat 

panjang dan  memerlukan waktu yang lama dan berliku-liku tidak kalah lamanya 

dengan pelayanan yang diberikan oleh birokrasi daerah. Untuk kasus tukar menukar 

tanah wakaf di Bali misalnya, mulai dari surat Ka.Kanwil Departemen Agama 

Provinsi Bali Nomor Kw. 18.2/ 3.BA.2/2888/ 2009 tanggal 11 Juni 2009 sampai 

dengan mendapatkan izin tertulis Menteri  Agama dengan Surat Keputusan Menteri 

Agama RI Nomor 8 Tahun 20011 tanggal 17 Januari 2011, memerlukan waktu selama 

18 bulan hingga waktu yang ditempuh mulai dari permohonan Nazhir sampai 

mendapatkan izin tertulis dari Menteri Agama lamanya memakan waktu selama 29 

bulan. Sedangkan untuk contoh kasus tukar menukar tanah wakaf di Provinsi DKI 

Jakarta dimulai dengan surat Ka.Kanwil Kemenag Prov.DKI Jakarta Nomor 

KW.09.3/4/ BA.03.2/ 968/ 2009 tanggal 16 Februari 2009 Perihal Rekomendasi 

Ruislah Tanah Wakaf sampai dengan keluarnya surat izin tertulis dari Menteri Agama 

dengan surat Keputusan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 17 Januari 

2011, memerlukan waktu selama 11 bulan sehingga jumlah waktu yang dibutuhkan 

selama 19 bulan.  Jawaban izin tertulis dari Menteri Agama dengan waktu yang 

terukur sangatlah diperlukan oleh Nazhir karena hal ini disamping untuk mendapatkan 

kepastian hukum dan perlindungan terhadap tanah wakaf yang ditukar, juga untuk 

membuktikan bahwa pelayanan birokrasi kepemerintahan berjalan dengan baik sesuai 

dengan ketentuan regulasi yang di tetapkan oleh Undang-undang Wakaf, dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 

 Proses birokrasi yang panjang dengan memakan waktu lama dan tidak pasti 

dalam tukar menukar atau istibdal tanah wakaf adalah karena sifat kehati-hatian 

dalam mengambil keputusan. Namun tindakan ekstra kehati-hatian yang berlebihan 

selama ini dan terkesan berbelit-belit dalam proses tukar menukar tanah wakaf  

menimbulkan tindakan yang kontraproduktif. Kenyataan di lapangan, banyak istibdal 

tanah wakaf yang dalam proses meminta izin tertulis dari Menteri Agama tetapi 

secara de facto telah terjadi tukar menukar tanah wakaf itu sebelum mendapatkan izin 

tertulis dari Menteri Agama. Hal ini terjadi akibat terlalu lamanya waktu untuk 

mendapatkan izin tertulis dari Menteri Agama sehingga Nazhir hilang kesabarannya 

untuk menunggu bertahun-tahun. Di samping itu terjadinya tukar menukar tanah 

wakaf secara illegal (tanpa izin tertulis Menteri Agama) yang dilakukan oleh Nazhir 
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itu bukan mereka tidak mengetahui prosedur dan tata cara penukaran tanah wakaf, 

tapi mereka enggan berurusan dengan birokrasi pemerintah yang dianggapnya 

terkesan berbelit-belit dan memakan waktu yang sangat lama. Apabila hal seperti itu 

dibiarkan maka sangatlah berbahaya karena hal ini dapat mengakibatkan hilangnya 

kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah dan hilang pula kesadaran hukum 

masyarakat serta merusak  tertib administrasi Negara. 

  

D. Saran  

Menurut hemat kami ada dua cara untuk  mengurangi birokrasi yang panjang dan 

waktu pengurusan istibdal tanah wakaf agar  tidak terlalu lama sebagai berikut: 

Pertama, Menteri Agama mendelegasikan kewenangannya dalam memberikan izin 

tertulis bagi tukar menukar atau istibdal tanah wakaf kepaada Direktur Jenderal 

Bimbingan Masyarkat Islam.  Atau Menteri Agama membuat batasan yang 

menetapkan, bagi tukar menukar tanah wakaf yang luasnya diatas 10.000.m2 atau 

dinilai dengan uang seharga di atas Rp.1000.000.0000,-maka izin tertulis di 

tandatangani oleh Menteri Agama, sedangkan bagi tukar menukar tanah wakaf yang 

lauasnya sampai dengan 10.000.m2 atau dinilai dengan uang sampai dengan 

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), izin tertulis di tandatangani oleh Direktur 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam atas nama Menteri Agama. Hal ini perlu 

dilakukan tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian karena banyak tukar menukar tanah 

wakaf yang dilakukan oleh Nazhir yang luasnya hanya 100 m2 bahkan ada yang 

kurang dari itu dengan nilai uang hanya puluhan juta rupiah harus ditandatangani  

oleh Menteri Agama dengan memakan waktu panjang dan sangat  tidak efektif.           

Kedua, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa khususnya 

dalam memberikan pelayanan public kepada masyarakat di bidang perwakafan, maka 

di samping adanya panduan yang dibuat oleh pemerintah perlu juga kepastian waktu 

atau Standar Operasional Pelayanan (SOP) bagi tukar menukar tanah wakaf sehingga 

terukur dan ada  kepastian hukum terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah 

kepada masyarakat. SOP tersebut dibuat mulai dari pelayanan di KUA Kecamatan, 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dan Bupati/ Walikota, Kantor 

Kementerian Agama Provinsi sampai dengan Kantor Kementerian Agama Pusat, dan 
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Instansi/Lembaga terkait yang terlibat dalam menangani tukar menukar atau istibdal 

tanah wakaf di Indonesia. 

 

E. Penutup 

 Banyaknya tukar menukar atau istibdal tanah wakaf yang dilakukan oleh  

Nazhir saat ini adalah  disebabkan terjadinya perubahan paradigma para Nazhir dalam 

pengelolaan tanah wakaf setelah lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang  Wakaf di samping itu didukung pula oleh proses modernisasi yang terjadi 

pada masyarakat muslim sehingga melihat peraktek keagamaan secara lebih rasional 

sejauh yang menyangkut ibadah sosial kemasyarakatan atau disebut dengan ibadah 

ghoer mahdhoh.  Pengelolaan tanah wakaf saat ini tidak hanya digunakan kepada 

yang bersifat konsumtif tetapi digunakan dan dikelola dalam bentuk yang bersifat 

produktip sehingga dapat dikembangkan dan menghasilkan manfaat untuk 

meningkatkan kesejahteraan umat.  

 Sejalan dengan adanya perubahan dari paradigma lama kepada paradigma 

baru para Nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf dan perkembangan modernisasi di 

Indonesia maka adanya tukar menukar atau istibdal tanah wakaf merupakan satu 

bentuk dalam pemanfaatan wakaf untuk kesejahteraan umum. Oleh karena itu 

Pemerintah dalam hal ini Menteri Agama sesuai dengan amanat Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Wakaf berkewajiban melakukan pembinaan dalam 

pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh para Nazhir. Di samping pembinaan, 

pemerintah berkewajiban pula melakukan pengawasan baik pengawasan aktif maupun 

pengawasan pasif. Tukar menukar atau istibdal tanah wakaf bisa saja 

kemungkinannya menjadi kontroversi dan konflik sosial, karena wakaf adalah 

peraktek keagamaan dan  merupakan pilantropi umat Islam yang tidak terlepas dari 

kontek sosial kemasyarakatan. Tetapi dalam kasus tertentu, tukar menukar atau 

istibdal tanah wakaf merupakan keharusan untuk dilakukan agar tidak terjadi konflik 

sosial bahkan konflik agama. Sebagai contoh misalnya:  Akibat kerusuhan yang 

terjadi di kota Ambon, Provinsi Maluku beberapa tahun yang lalu antara umat Islam 

dengan non Muslim maka banyak tanah wakaf dan bangunan masjid yang 

ditinggalkan oleh masyarakat umat Islam karena mereka merasa tidak kondusif 

tinggal di tempat itu sebab wilayah tersebut dikuasai oleh masyarakat non Muslim. 
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Upaya yang harus dilakukan terhadap tanah wakaf dimaksud adalah dengan cara tukar 

menukar atau istibdal, tanah wakaf yang ada di wilayah non Muslim dipindah 

ketempat lain agar bisa dimanfaatkan dan dapat berkembang untuk kesejahteraan 

umat Islam pada khususnya dan juga bagi kesejahteraan umum. Apabila tidak 

dilakukan istibdal terhadap tanah-tanah wakaf yang berada di wilayah non Muslim 

tersebut dan tanah wakaf itu digunakan oleh masyarakat non Muslim, maka akan 

menjadi bom waktu dan kemungkinannya akan terjadi konflik sosial dan konflik 

agama. Hal ini perlu di antisipasi oleh pemerintah dan  pegiat wakaf serta pemangku 

kepentingan agar tidak terulang kembali konflik sosial dan konflik agama di kota 

Ambon. 
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